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11 พฤษภาคม 2563 

เรอืง คาํอธบิายและวเิคราะหผ์ลการดาํเนินงานของฝ่ายจดัการ สาํหรบังวดสามเดอืนสนิสุดวนัท ี31 มนีาคม 2563 

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

บรษิทั ไทย องิเกอร์ โฮลดงิ จํากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ขอนําส่งคําอธบิายและวเิคราะห์ผลการดําเนินงาน

ของฝ่ายจดัการ สาํหรบังวดสามเดอืนสนิสุดวนัท ี31 มนีาคม 2563 

งบกาํไรขาดทุนรวมสาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที  มีนาคม  

หน่วย : ล้านบาท Q1 2562 % Q1 2563 % เพิม (ลด) % 

รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิาร 185.76 100.00% 237.31 100.00% 51.55 27.75% 

ตน้ทุนขายและบรกิาร 159.09 85.64% 204.81 86.30% 45.72 28.74% 

กาํไรขนัต้น 26.67 14.36% 32.50 13.70% 5.83 21.86% 

ค่าใชจ้่ายในการขาย 0.58 0.31% 0.89 0.38% 0.31 53.45% 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 12.06 6.49% 13.09 5.52% 1.03 8.54% 

กาํไรจากการดาํเนินงาน 14.03 7.55% 18.52 7.80% 4.49 32.00% 

รายไดอ้นื 0.73 0.39% 0.22 

 

0.09% (0.51) (69.86%) 

ส่วนแบ่งขาดทุนเงนิลงทุนจากบรษิทัร่วม  - - (0.29) (0.12%) (0.29) (100.00%)

%%%%) กาํไรก่อนดอกเบียและภาษีเงินได้ 14.76 7.95% 18.45 7.77% 3.69 25.00% 

ตน้ทุนทางการเงนิ (0.14) (0.08%) (0.26) (0.11%) (0.12) 85.71% 

ภาษเีงนิได ้ (3.01) (1.62%) (3.94) (1.66%) (0.93) 30.90% 

กาํไรสุทธิ 11.60 6.25% 14.25 6.00% 2.65 22.84% 

ภาพรวมธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้งในช่วงต้นปี  ยงัคงไดร้บัผลกระทบดา้นลบต่อเนือง และยาํแย่ลงอย่างมาก เรมิจาก

ในช่วงตงัแต่กลางปี  ทเีกดิการหดตวัของกําลงัซอืในธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์ประเภททอียู่อาศยัและคอนโดมเินียม 

และปัญหาโอเวอร์ซพัพลายในอุตสาหกรรม ประกอบกบัสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-  ทซีําเขา้มาในช่วง

ต้นปี  ส่งผลอย่างหนักต่อธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์ประเภทโรงแรมและรสีอร์ททเีกยีวขอ้งกบัการท่องเทยีวซงึไดร้บั

ผลกระทบจากการจํากดัการเขา้ประเทศของนักท่องเทยีวต่างชาต ิและการปิดเส้นทางการบนิ นอกจากนันโครงการ

ประเภทพนืทคี้าปลีก ร้านค้าและร้านอาหาร ทไีด้รบัผลกระทบจากการสงัปิดศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า ด้วย

สถานการณ์ทเีตม็ไปดว้ยความไม่แน่นอนทกีล่าวมา สรา้งความลงัเลและไม่มนัใจใหก้บัเจา้ของโครงการในการลงทุนใน

โครงการใหม่ๆ ทําใหก้ารแขง็ขนัในธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้งมคีวามรุนแรงมากขนึ ส่งผลต่อความสามารถของกลุ่มบรษิทั

ในการประมูลงานใหม่ๆเพิมเติม นอกจากนันสถานการณ์โควิด-  ส่งผลต่อรายได้และฐานะการเงินของเจ้าของ

โครงการหลายแห่ง ทําใหก้ลุ่มบรษิทัมคีวามทา้ทายมากขนึในการบรหิารกระแสเงนิสดของกจิการ เนืองจากการความ

ยากในการเรยีกเกบ็ค่างวดงานและการเรยีกคนืเงนิประกนัผลงาน 
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กลุ่มบรษิทัไดต้ะหนักถงึปัญหาทเีกดิขนึดงักล่าวและวางแผนรบัมอือย่างรวดเรว็และรดักุม โดยบรษิทัยงัมุ่งรกัษาอตัรา

การเตบิโตในผลการดําเนินงาน และไดด้ําเนินกลยุทธ์ในการรบัมอืต่อผลกระทบดงักล่าวหลายแนวทาง อาทิ เช่น การ

เร่งส่งมอบงานก่อสรา้งทมีอียู่ในมอืใหเ้ป็นไปตามกําหนด ปรบัเปลยีนกลยุทธม์ารบังานก่อสรา้งขนาดเลก็ของเอกชน ซงึ

มีระยะเวลาก่อสร้างสนั และไม่ได้รับผลกระทบมากนัก เช่นการก่อสร้างทีอยู่อาศัยส่วนตัวราคาสูง งานก่อสร้าง

สํานักงานขายโครงการคอนโดมเินียม การมุ่งขยายตวัในส่วนงานก่อสรา้งภาครฐัทเีกยีวขอ้งกบัระบบสาธารณูปโภคที

ยงัมกีารลงทุนตามงบประมาณ ประกอบกบัการใหค้วามสาํคญักบัการรกัษากระแสเงนิสดของกจิการโดยการเร่งตดิตาม

เก็บหนีค่างวดงานและติดตามลูกหนีทคี้างชําระนาน  ด้วยกลยุทธทกีล่าวมาขา้งต้นส่งผลให้รายได้จากการขายและ

บรกิารสาํหรบัไตรมาส   ปรบัตวัเพมิขนึเมอืเทยีบกบัปีก่อนในอตัรารอ้ยละ 27.75 และกําไรสุทธสิาํหรบังวดปรบัตวัขนึ

ในอัตราทีสอดคล้องกับยอดขายทีอัตราร้อยละ .  ซึงเป็นการเติบโตในด้านบวกทีสวนทางกับภาครวมของ

อุตสาหกรรมในภาพรวม 

รายได้จากการขายและให้บริการ 

ก ลุ่มบริษัท  มี ร าย ได้ จ ากการขายและบริก า ร สํ าห รับ ไต รมาส  1 ปี  2563 แ ละ  2562 จํ านวน  237.31  

ล้านบาท และ 185.76 ล้านบาท เพมิขนึจํานวน 51.55 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 27.75 เมอืเทยีบกบัช่วงเดยีวกนั

ของปีก่อน โดยมสีาเหตุมาจากการเพมิขนึของรายได้จากการรบัเหมาก่อสรา้ง ดว้ยเหตุผลดงันี ) ความพยายามของ

บรษิทัในการเร่งส่งมอบโครงการในมอืใหไ้ดต้ามกําหนดเวลา และ ) ปรมิาณโครงการใหม่ในงวดทเีพมิมากขนึ โดย

บรษิทัมโีครงการก่อสรา้งใหม่ทเีรมิดําเนินการในไตรมาส 1 ปี 256  จํานวน  โครงการ อนัไดแ้ก่โครงการทอียู่อาศยั

ส่วนตวัราคาสูงทชี่องนนทร ี(มูลค่าโครงการ  ล้านบาท) โครงการจําหน่ายระบบไฟฟ้าเป็นเคเบลิใต้ดนิหาดใหญ่ 

(มลูค่าโครงการ  ลา้นบาท) และโครงการก่อสรา้งสาํนักงานขายคอนโดมเินียม (มลูค่าโครงการ  ลา้นบาท)   
 

ทงันีโครงการหลกัทรีบัรูร้ายไดใ้นไตรมาส 1 ปี 2563  ไดแ้ก่โครงการนิคมอุตสาหกรรมสะเดา (รบัรูร้ายได ้  ลา้นบาท) 

โครงการก่อสรา้งววีลิล่า รสีอร์ท จงัหวดัภูเกต็ (รบัรูร้ายได ้  ล้านบาท) โครงการคอมมนูิตมีอลล์ ไทรมา้ (รบัรูร้ายได ้

36 ล้านบาท) และโครงการจําหน่ายระบบไฟฟ้าเป็นเคเบลิใต้ดนิ หาดใหญ่ (รบัรู้รายได้  ล้านบาท) และนอกจาก

รายไดข้องงานก่อสรา้ง ในไตรมาส 1 ปี 2563 กลุ่มบรษิทัยงัมรีายไดจ้ากส่วนงานสนับสนุนการก่อสรา้งในบรษิทั ทอีจี ี

อลูมนิัม จํากดั และบรษิทั ทอี ีแมค จํากดั ทมียีอดรายได ้9.27 ล้านบาท (ไม่รวมธุรกรรมระหว่างกลุ่มบรษิทั)  เพมิขนึ

จากงวดเวลาเดยีวกนัของปีก่อนท ี .  ลา้นบาท   

ต้นทุนขายและบริการ 

กลุ่มบรษิทัมตี้นทุนจากการขายและบรกิาร ในไตรมาส 1 ปี 256  มจีํานวน .  ล้านบาท เพมิขนึ .  ล้านบาท 

หรอืคดิเป็นรอ้ยละ .  สอดคล้องกบัรายไดจ้ากการขายและบรกิารทเีพมิขนึในช่วงเดยีวกนั ทงันีอตัราส่วนต้นทุน

ขายต่อยอดขายสําหรบัไตรมาส 1 ปี  อยู่ทรี้อยละ .  เป็นอตัราทีเพมิขนึจากงวดเดยีวกนัของปีก่อนเพยีง

เลก็น้อย 

กาํไรขนัต้น 

กลุ่มบรษิทัมกีารเตบิโตของกําไรขนัตน้ในงวดสามเดอืนสนิสุดวนัท ี31 มนีาคม 2563 สูงขนึท ี .  ล้านบาท รคึดิเป็น

อตัรารอ้ยละ .  อนัเนืองจากยอดรายไดท้เีพมิขนึประกอบกบัความพยายามของกลุ่มกจิการทีมุ่งใหค้วามสําคญักบั

การบรหิารจดัการตน้ทุนการขายและบรกิารอย่างมปีระสทิธภิาพ  อย่างไรกต็ามในไตรมาส 1 ปี 2563 อตัรากําไรขนัตน้

ของกลุ่มกจิการอยู่ทรีอ้ยละ .  ซงึตาํกว่าอตัรากําไรขนัตน้ในงวดเดยีวกนัของปีก่อนทรีอ้ยละ .  ดว้ยเหตุผลทวีา่

ในไตรมาส 1 ปี 2563 รายไดข้องกลุ่มบรษิทับางส่วนมาจากงานภาครฐัซงึมมีูลค่าโครงการสูงแต่มอีตัรากําไรขนัตน้ตํา
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กว่าค่ามาตรฐาน ซงึงานดงักล่าวจะฉุดอตัรากําไรขนัตน้ในไตรมาส 1 ปี 2563 ใหต้ําลงเลก็น้อย นอกจากนนัในระหว่าง

งวด บรษิทัมกีารเร่งตดิตามเกบ็หนคี่างวดงาน และมกีารจ่ายตน้ทุนการว่าจา้งผูร้บัเหมาภายนอกในการเกบ็งาน เพอืให้

สามารถเรยีกเกบ็ยอดลูกหนีทคีา้งชาํระเป็นเวลานานไดใ้นมูลค่าสูง ค่าใชจ้่ายทจี่ายไปดงักล่าวเป็นค่าใชจ้่ายส่วนทเีกนิ

งบประมาณประมาณ .  ลา้นบาท ส่งผลใหอ้ตัรากําไรขนัตน้ลดลงเลก็น้อย  

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริการ 

ในงวดสามเดอืนสนิสุดวนัท ี31 มนีาคม 2563 บรษิัทฯ มคี่าใชจ้่ายในการขายและการบรหิารเพมิขนึจาก .  ล้าน

บาท เป็น .  ลา้นบาท เพมิขนึ .  ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัรารอ้ยละ .  เมอืเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน 

ทงันีในระหว่างงวดบรษิทัสามารถรกัษาและบรหิารค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารไดเ้ท่าเดมิเมอืเทยีบกบังวดเดยีวกนั

ของปีก่อน อย่างไรก็ตามบรษิัทรบัรู้ค่าใช้จ่ายพเิศษทเีกยีวขอ้งกบัหนีสงสยัจะสูญของลูกหนีทมีปัีญหาในบรษิัทย่อย

เพมิขนึจาํนวน .  ลา้นบาท ส่งผลใหค้่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารในภาพรวมเพมิขนึเลก็น้อย  

กาํไรสุทธิ 

ในงวดไตรมาส 1 ปี 3 กลุ่มบรษิทัมกีําไรสุทธ ิจํานวน .  ล้านบาท ปรบัตวัเพมิขนึ .  ล้านบาท หรอืคดิเป็น

อตัรารอ้ยละ .  เมอืเปรยีบเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน เนืองจาก 3 ปัจจยัหลกั คอื 1) การเพมิขนึของรายได้

จากการเร่งส่งมอบงานก่อสรา้งและการรบังานก่อสรา้งโครงการเอกชนขนาดเลก็และโครงการสาธารณูปโภคภาครฐั 2) 

กําไรขนัต้นเพมิขนึ แต่อตัรากําไรขนัต้นลดลงเล็กน้อย เนืองจากโครงสร้างของงานทรีบั และต้นทุนการเก็บงานเพอื

เรยีกเกบ็ค่างวดคงคา้ง 3) ค่าใชจ้่ายในการบรหิารทปีรบัตวัเพมิขนึเลก็น้อยจากการรบัรู้หนสีงสยัจะสญูในบรษิทัย่อย    

 

 ขอแสดงความนับถอื 

  

 

  (นายวบิูลย ์พจนาลยั) 

 ประธานเจา้หน้าทกีารเงนิ 
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